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Arantxa Serantes- Humanista dixital e Doutora por la USC. Blogger cultural no "El Correo 
Gallego". Na actualidade realiza a sua investigación postdoutoral en Emapic/ Cartolab.
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Alberto Varela García - Director de cartoLAB. Enxeñeiro de Camiños, Canais e Portos. Profesor 
do Grupo de Visualización e Cartografía Avanzada da UDC http://cartolab.udc.es  @cartolab

María José Ginzo -  Matemática, estatística e desenvolvedora de software, principalmente con 
R para análise estatístico
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Adrián Estévez Iglesias (Pontevedra, 1983) é mestre e �lólogo. Colabora nos proxectos 
Wikimedia desde 2007, e é un dos administradores da Wikipedia en lingua galega.

Alejandro Rodríguez Antolín - Grado en Musicoloxía e Máster en Música e Artes Escénicas 
pola Universidade Autónoma de Madrid. Guitarrista e entusiasta de todo o relacionado coa 
música, a tecnoloxía e o Métal

para uso cientí�co 

O obxectivo principal desta actividade foi o de compartir coñecementos e experiencias 
arredor do Software Libre de uso Cientí�co, así como presentar a versión 5.0 de EpiLinux. 
 

Os proxectos Wikimedia

 

Amais da Wikipedia, hai outros proxectos irmáns, todos eles baixo o amparo da Fundación 
Wikimedia
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Carlos Rodríguez - Xerente de Librebit. Forma parte da Rede Galega de Ciberseguridade. Dirixe 
proxectos de Administración de Sistemas Informáticos. Está certi�cado como migrador 
profesional de LibreO�ce

Jorge Lama - friki confesado, productor de podcasting con ganas volverse Content curator. 
Defensor da Cultura Libre

Edición profesional de son con Linux 

Hydrogen. Un secuenciador profesional de batería, multiplataforma e de licenza libre

As Administración Públicas que favorecen uns salarios 
mediocres 

 

Participar nun concurso non é tema baladí para aquelas que se inician nestes trámites. 
Solicítase información de todo tipo, como é lóxico, en referencia á solvencia técnica e 
económica.
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Miguel Anxo Rodríguez Muíños - Técnico Informático de profesión. Cabaleiro andante do 
Software Libre por vocación e músico amateur por a�ción

Pablo Sanxiao - socio fundador de iCarto, empresa especializada no desenvolvemento e 
implantación de tecnoloxías de información xeográ�ca con software libre. Entusiasta do 
software libre e dos mapas, colabora con OpenStreetMap, Xeoinquedos e a Asociación 
Ghandalf.

Persoas que difunden a cultura libre, Francisco Estrada 

Serie de artigos para dar a coñecer a individuos e colectivos, que axudan na difusión ou 
colaboran de forma signi�cativa na cultura libre.

root ou non root? Esa é a cuestión… 

 

Laboratorio Android 
(parafraseando a Hamlet, -acto terceiro, escena primeira- de W. Shakespeare)
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Elsa Martínez - Só traballa por amor á arte. Busca a poesía no cotián e o inefable na pintura

Guillermo Garabatos - Trotamundos, viaxeiro profesional do transporte, con rango de o�cial de 
primeira na soldadura,  apasionado dos animais e da fotografía

O ecosistema de OpenStreetMap 

Que é e que non é OSM?

Debuxos libres

 

Debuxos liberados pola autora baixo licenzas libres Creative Commons

Fotografías libres
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Elena Salgado - Colaboradora e deseñadora de Xeración Ñu. Delineante, helpdesk, deseñadora 
afecionada e buscando traballo de desenvolvedora de aplicacións web

https://www.librebit.com/

http://icarto.es/

Librebit 

 

ICARTO 

 

cartolab 
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Como xestionar os nosos datos para facelos máis accesibles e útiles

Analytics, Free Data e outras Networks

 

En marzo do pasado ano, a Universidade de Harvard publicou “An open letter to the Open Data 
Community” a través do Civic Analytics Network. Unha das misións core que temos por diante 
é como xestionar os nosos datos para facelos máis accesibles e útiles. 
 
Crece o número de plataformas e apps que fan posible xestionar eses datos dunha forma 
sustentable. Por este motivo considero que os gobernos locais deben ser efectivos á hora de 
pór en valor o potencial da información xerada pola cidadanía. Os portais de open data 
actuais centran a súa misión en ofrecer datasets segmentados por categorías para a súa 
explotación, sen ter en conta o uso que poidan darlle os usuarios. 
 
Ofrécesenos unha información en bruto totalmente descontextualizada e sen ferramentas que 
faciliten unha visualización directa ou unha posible comparativa con datos doutras 
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administracións ou cidades da contorna, o cal incentivaría as IDE geoespaciales que xerarían 
unha interfaz máis amigable, ademais de incluír metadatos e distintas capas ou niveis de 
tratamento da información.

Outro dos problemas aos que nos enfrontamos é o volume de datos e o manexo dos mesmos 
a través duns sitios que a miúdo teñen erros ou non están actualizados: Podemos mellorar a 
calidade dos datos xerados? Realmente necesitamos esta tipoloxía de datos que a 
administración ofrece á cidadanía? Aínda non se explorou o su�ciente, a posibilidade de que 
os cidadáns compartan os seus datos sen expor a súa privacidade de face a tomar as 
mellores decisións. 
 
Poida que haxa analistas interesados en temas demográ�cos ou de mobilidade nunha cidade, 
pero non está a ser unha información proactiva, xa que os datos que chegan non o fan en 
tempo real.

Con virtual lockboxes ou tecnoloxías de screening (monitorización) que xa existen poderíase 
acceder a unha información moito máis valiosa e a cidadanía podería decidir sobre os 
permisos que outorga cando contribúe ou toma decisións en procesos participativos. Máis 
que crear un repositorio de descargas fai falta un social hub de nodos locais, mediante un 
sistema similar ao que propón o MIT (openPDS) ou o Qiy Trust Framework. 
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Para organizar e protexer a información que facilitamos a compañías, gobernos e axencias, o 
ideal sería pasar un �ltro para poder acceder ás bases de datos, sen ter que mercantilizarlos. 
Participar en programas como o Qiy Foundation podería ser un principio para facer Big Data 
máis sustentable.

Lóxicamente, ningunha corporación ou goberno está libre do espolio de datos a pesar da 
encriptación ou das medidas de seguridade adoptadas. Pero o impacto sería menor si 
apostásese polo Glocal e unha descentralización que seguise un modelo alternativo. Mesmo 
tecnoloxías como PYBOSSA, os datos de participación, poderían axudar na investigación 
social formando parte dun proceso que crearía unha comunidade de coñecemento ao seu ao 
redor.

Aceptamos pasivamente que redes de gran impacto social, leven até 50$ por cada conta 
rexistrada cada vez que ceden datos a terceiros, sen contar coa sobreexposición ao código 
malicioso que sofren os mesmos ao estar centralizada toda a información nunhas cantas 
compañías. Pregúntome por que non devolven o control dos datos aos usuarios. O World 
Economic Forum alerta sobre esta necesidade, xa que os nosos datos �guran na maioría de 
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transaccións que realizamos e a nosa perda de autonomía é maior a medida que 
minimizamos a privacidade. 
 
O uso, a reutilización e a redistribución conforme aos desexos dos usuarios poden ofrecernos 
recomendacións personalizadas, portabilidad dos datos e monetización dos datos persoais 
(si esa fose nosa preferencia) e unha oportunidade excelente para o desenvolvemento de 
novos ecosistemas centrados na persoa.

A automatización e estandarización mediante iconas de privacidade similares ao proxecto 
Mozilla Foundation e Aza Raskin crearían unha linguaxe visual común para os sitios web, o 
que abre uns procesos de maduración sobre a regulación do eiDAS e a GDPR da Unión 
Europea. 
 
Si a todos estes factores sumámoslle o crecente interese polo desenvolvemento da 
intelixencia arti�cial, veriamos como o almacenamento, o procesamiento e a comunicación 
(infraestrutura de rede) son elementos crave do Big Data que farán posible unha mellora da 
xestión de diálogos naturais (chatbots, venda cruzada ou dirixida, etc) sempre que pensemos 
en cambios operativos, así como en procesos de traballo e organización predictivos.

Seguinte artigo 
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A sociedade da información incorporou nas últimas décadas o compoñente xeográ�co dos 
datos á vida cotiá. A cartografía deixou de ser un elemento de campos profesionais ou 
cientí�cas, con pouca presenza na actividade dos cidadáns, para se converter nunha 
ferramenta líder para o público en xeral, e esencial para as administracións e moitas 
empresas. 
 
O propio desenvolvemento da cartografía deixou de ser un dominio exclusivo de profesionais 
e expertos do sector, para ser unha tarefa abertas grazas as novas tecnoloxías que permiten 
aos usuarios desenvolver e compartir información de cartografía de forma colaborativa, como 
o proxecto OpenStreetMap (OSM).
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 O funcionamento da cartografía participativa ou colaborativo remóntase á orixe mesmo da 
elaboración dos mapas, onde os viaxeiros e exploradores foron axudados polos pobos 
indíxenas para trazar mapas e rutas a través dunha rexión. 
 
Trátase polo tanto dunha combinación do coñecemento local, coa base da participación 
directa dos habitantes dun lugar, coas tecnoloxías que crean e representan información 
xeográ�ca dun área para un propósito particular, e que durante séculos teñen necesitado de 
especialistas en cartografía para poder elaborarse cun certo rigor. 
 
A obra "O xeógrafo" https://es.wikipedia.org/wiki/El_ge%C3%B3grafo_(Vermeer) do pintor 
holandés Johannes Vemeer século XVII, re�icte con gran beleza esa necesidade de dipoñer 
dunha iluminación cientí�ca e dunha instrumentación complexa para poder construír un 
mapa.
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FOTOGRAFÍA: 
 https://es.wikipedia.org/wiki/El_ge%C3%B3grafo_(Vermeer)#/media/File:J._VERMEER_-
_El_ge%C3%B3grafo_(Museo_St%C3%A4del,_Fr%C3%A1ncfort_del_Meno,_1669).jpg 

J. VERMEER - O xeógrafo (Museo Städel, Frankfurt am Main, 1669) 
 
Sen embargo, as técnicas informáticas, xunto cos avances nas tecnoloxías de información e 
comunicación, e as capacidades que ofrecen as técnicas de captura e procesamento da 
información xeográ�ca, revolucionan o proceso de creación de cartografía. Hoxe simplemente 
cun teléfono con conexión a Internet, calquera con coñecementos básicos ou unhas simples 
indicacións, é capaz de participar na creación de cartografía de precisión en calquera rexión 
do mundo, como evidencia o proxecto colaborativo OpenStreetMap para crear mapas libres e 
editables. 
 
OSM pódese de�nir como un movemento mundial para crear e compartir información 
xeográ�ca de xeito voluntario e aberto. É unha iniciativa lanzada en 2004 polo entonces 
estudante de informática Steve Coast, para evitar os altos prezos para usar a cartografía de 
Gran Bretaña. 
 
Aínda que as tendencias están cambiando, e máis no ámbito europeo pola Directiva INSPIRE 
(Infraestrutura de información xeográ�ca en Europa) http://www.idee.es/europeo-inspire 
adoptada polo Parlamento Europeo en 2007, na a maioría dos países do mundo, a 
información xeográ�ca moitas veces non é libre para usarse de calquer xeito, e mesmo se o 
usuario paga para o seu desenvolvemento a través de impostos, moitas veces debe (por sorte 
cada vez menos) pagar tamén a súa adquisición. 
 
Ademáis, as licenzas de uso normalmente condicionan e limitan o seu emprego, o que pode 
representar con�itos en moitas ocasións. 
 
 OSM cambiar esta situación, xa que son os propios usuarios os que crean e corrixen os datos 
vectoriais dos mapas mediante ferramentas de edición 
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editors , cas que se dixitalizan directamente sobre 
ortofotos ou outras fontes cartográ�cas, ou ben usando a información capturada con 
dispositivos GPS.  
 
Actualmente, o proxecto ten máis de 4.500.000 de usuarios rexistrados, crecendo a un ritmo 
mensual espectacular, e con grupos de usuarios en todo o mundo, que xeneran máis de 80 
millóns de edicións de datos cada mes, e teñen unha cita anual para avaliar o State of the Map 
https://eg.stateofthemap.org/ . 
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O feito de que na maioría dos casos o único interese para cargar información, é a voluntade 
dos usuarios, sen considerar as cuestións comerciais de outras iniciativas empresariais, fai 
que OSM teña información de lugares en calquera lugar do mundo, sen importar o poboado 
que sexa.

Captura do mapa de Maputo (Mozambique) en OpenStreetMap el 15/06/2018 
https://www.openstreetmap.org/#map=13/-25.9204/32.5619 

Unha das accións máis interesantes de OSM é o seu uso en proxectos de cooperación para o 
desenvolvemento, e especialmente nas emerxencias humanitarias. Tanto é así que hai un 
grupo especí�co chamado HOT (Team OpenStreetMap Humanitaria) 
https://www.hotosm.org/ responsable da coordinación das tarefas de cartogra�ado en 
situacións de desastres naturais que requiren accións humanitarias urxentes, conseguindo 
ofrecer en poucas horas ou días, unha nova cartografía deses lugares, o que axuda 
enormemente aos equipos de emerxencia na xestión destas operacións.

A principal fortaleza de OSM é que os seus datos cartográ�cos distribúense baixo unha 
licenza aberta https://www.openstreetmap.org/copyright , polo que a partir dos seus 
elementos, non só calquera cun navegador web pode visualizar e consultar mapas 
actualizados https://wiki.openstreetmap.org/wiki/ES:Navegaci%C3%B3n , senon que tamén 
pode usar estes datos para crear novos mapas e facer análises en numerosos ámbitos. 
 
A medida que o proxecto OSM madurou, e a súa base de datos mellorou en calidade e 
cobertura, foron xurdindo en torno a el, todo un ecosistema de ferramentas e servizos que dan 
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aínda máis valor a este proxecto https://wiki.openstreetmap.org/wiki/List_of_OSM-
based_services .

Esta fortaleza de OSM pode ser encadrado dentro da nova tendencia ou fenómeno social 
chamado neoxeogra�a, derivado do novo uso masivo que ten a cartografía en Internet. As 
novas tecnoloxías de información ofrecen libertade de acceso á xeorreferenciación de lugares 
e a xeoetiquetación de contidos, grazas ao aumento do uso cotián do GPS e dispositivos que 
permiten o posicionamento a través das redes de comunicación. 
 
A facilidade de integración de novos recursos en entornos web usando APIs consegue que 
calquera poida publicar información directamente en función dos seus intereses e criterios 
espaciais, temporais, creativos e/ou comprometidos con algunha causa territorial ou social. 
 
Neste sentido, estas ferramentas abren o camiño para un novo desenvolvemento tecnolóxico 
que dende o CartoLab-UDC estamos intentando promover e potenciar coa creación de novos 
servizos e aplicacións. 
 
Pero diso falaremos noutra ocasión.

Seguinte artigo 
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Xornada de presentación de software con
licenza libre para uso cientí�co
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O obxectivo principal desta actividade foi o de compartir coñecementos e experiencias
arredor do Software Libre de uso Cientí�co, así como presentar a versión 5.0 de EpiLinux.

Xornada de presentación de software con licenza libre 
para uso cientí�co 

 

A xornada de presentación de software con licenza libre para uso cientí�co estivo organizada 
pola Asociación de Usuarios e Software Libre de Terra de Melide (MeLiSA 
http://www.melisa.gal/ tivo lugar na facultade de Matemáticas da Universidade de Santiago 
de Compostela o pasado día 12 de abril de 2018 e contou co apoio da Axencia para a 
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Ilustración 1: Rafael Rodríguez Gayoso e Elena Vázquez Cendón na mesa inaugural da 
xornada

Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA https://amtega.xunta.gal/) e da propia 
Facultade.

 O obxectivo principal desta actividade foi o de compartir coñecementos e experiencias 
arredor do Software Libre de uso Cientí�co, así como presentar a versión 5.0 de EpiLinux.

 A inauguración da mesma correu a cargo de Dona Elena Vázquez Cendón, Decana da 
Facultade de Matemáticas (USC) e Don Rafael Rodríguez Gayoso, Presidente da Asociación 
MeLiSA.

 O programa da xornada contou con tres charlas:

 Presentación de MeLiSA. Licenzas libres (Rafael Rodríguez Gayoso, MeLiSA)
 Software matemático e estatístico (María José Ginzo Villamayor, Universidade de 
Santiago de Compostela).
 Presentación de Epilinux 5.0 (Miguel Ángel Rodríguez Muíños, Consellería de Sanidade)

 De seguido preséntase un pequeno resumo de cada unha delas:

 Presentación de MeLiSA. Licenzas libres

Xeración Ñu #01-gl

https://amtega.xunta.gal/
https://xeracion-gnu.gitbook.io/xeracion-gnu-01/


Ilustración 2: Logo de MeLiSA

 MeLiSA (na Ilustración 2 pódese ver o logo) é unha asociación sen ánimo de lucro cuxos 
obxectivos son:

 Promocionar e divulgar o concepto de software libre e fomentar o seu uso
 Fomentar e apoiar os proxectos de software libre, especialmente aqueles desenvolvidos 
polos seus membros. Impulsar e respaldar as iniciativas de software libre
 Adaptación do software libre á lingua galega.
 Promover o emprego de estándares abertos na sociedade da información e no ámbito 
tecnolóxico.
 Formación das novas tecnoloxías no eido do software libre nos diferentes ámbitos 
(educativo, empresarial,…)

Rafael tamén falou sobre as Licenzas libres (véxase Ilustración 3). Comezou presentando a 
de�nición de licenza na Wikipedia, “Unha licenza é, en dereito, un contrato mediante o cal unha 
persoa recibe doutra o dereito de uso de varios dos seus bens, normalmente de carácter non 
tanxible ou intelectual, a cambio do pago dun monto determinado polo uso dos mesmos.”

E de seguido comezou coa licenzas libres. Este tipo de licenzas ceden: o dereito de copia e o 
código fonte. As veces tamén se ceden: dereitos de modi�cación e explotación comercial.

Aínda que se libere o código tamén existen certas obrigas como son: recoñecer a autoría e 
reutilizar a mesma licenza.

As licenzas constan de dereitos (que o autor concede a outra parte, que é o que vai poder 
facer), limitacións e prohibicións (que a outra parte debe respectar, que é o que non vai poder 
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 Ilustración 3: Rafael Rodríguez presentou MeLiSA, asociación que preside e falou sobre 
licenzas libres

facer), garantías e responsabilidades (o autor limita as súas responsabilidades, o autor limita 
as garantías da obra, disclaimers) e xurisdición competente a dereito aplicable.

As licenzas clasifícanse en tres grupos: privativas ou restritivas, semilibres e libres

A presentación de Rafael pode consultarse en https://gaioso.gitlab.io/epilinux/#/2 

Software matemático e estatístico

Mª José Ginzo (véxase Ilustración 4) �xo un percorrido polo diferente software matemático e 
en particular estatístico tanto libre como comercial:

 Para álxebra presentou os seguintes softwares: Axiom, Cadabra, CAS, CoCoA, Derive, 
GAP, Macyma, Maple, MuPAS, MathCAD, PARI/GP, Scilab e Xcas, ...
 Xeometría: Geogebra e Mathematica, ...
 Ecuacións difrenciais: Dynamic Solver, ...
 Matemática Aplicada, análise numérica e simulación: AMoreAccurateFourierTransform, 
Fluent, FreeMat, Gnuplot, Graph, MapleSim, Matlab, Modelica, Octave, Scilab, SciPy, 
ZeGrapher, ...
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 Software e linguaxes de programación para Estatística e Investigación Operativa: Ampl, 
Epidat, JASP, Lindo, Lingo, Maple, Maxima, Microsoft Excel, OpenO�ce Calc, PSPP, 
Python, R, Rcmdr, Microsoft R Application Network, S-PLUS, SAS, SPSS,Stata, Gurobi, 
CPLEX, Lindo, ...
 Outro software empregado en economía, econometría e estatística en xeral: Demetra+, 
EViews, Gretl, Minitab, OxMetrics, TSW, ...

 Mª José tamén aproveitou a ocasión para falar xas Xornadas de Usuarios de R en Galicia, 
https://www.r-users.gal/, e das Jornadas de Usuarios de R – R-Hispano, http://r-es.org/. Así 
mesmo presentou o grupo R-ladies, que é una organización mundial para promover o emprego 
de R entre as mulleres, https://rladies.org. Así mesmo en España, existe o grupo R-Ladies 
Madrid, que é a primeira comunidade de España de R para mulleres, 
https://www.meetup.com/es-ES/rladies-madrid/.

 Presentou tamén unha serie de software matemático multiuso e multiplataforma como: 
DataMelt, Epilinux, MathBuntu, Power Bi, SageMath; así coma software relativo a sistemas de 
información xeográ�cas (GIS): ArcGIS, gvSIG, MapInfo, QGIS, SGA GIS, ...

 Aconsellou que existe diferentes ferramentas para o control de versións (GitHub, Microsoft 
SourceSafe, Subversión...) e que é unha boa práctica comentar todo o código que se 
desenvolva.

 Unha vez que se dispón dun amplo abano de ferramentas para leva a cabo os cálculos 
matemáticos en xeral hai que escribir os resultados, para iso falou do Microsoft Word e Libre 
O�ce Writer e máis cientí�co o Latex (cos diferentes editores: TeXnicCenter, TeXmaker, 
TeXstudio, TeXworks, ShaeLaTeX, OverLeaf, WinEdt). Non chega con escribir os resultado 
tamén hai que presentalos, para iso, Microsoft Power Point, LibreO�ce Writer, Beamer, Shiny. 
Dende que se teñen escrito os resultados hai que publicalos, mostrou así unha serie de 
revistas cientí�cas onde publicar os traballos.
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Ilustración 4: Mª José Ginzo �xo un percorrido polo diferente software cientí�co matemático e 
estatístico

 A presentación de Mª José Ginzo pode consultarse en 
http://eio.usc.es/pub/mjginzo/index.php/es/xornada-software-libre-cienti�co 

Presentación de Epilinux 5.0

Miguel Rodríguez (véxase Ilustración 6), presentou a nova versión do Epilinux 
(https://www.sergas.es/Saude-publica/EpiLinux-software). É un sistema operativo, de libre 
distribución orientado principalmente o emprego de ferramentas de análise epidemiolóxico e 
bioestatístico. Está especialmente orientado a todas aquelas persoas, tanto profesionais 
como estudantes, que desenvolvan as súas actividades nos eidos da epidemioloxía, a 
bioestatística e os estudos de saúde, en xeral. Na Ilustración 5 tense unha captura xunto co 
logo do mesmo.
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Ilustración 5: Captura de Epilinux

Dous dos retos actuais, en canto á utilización de software como base para a realización de 
estudos cientí�cos, son a posibilidade de acceso ao código fonte para poder reutilizalo, 
modi�calo ou distribuílo e a redución de custos por licenza de uso.

EpiLinux é un sistema operativo completo baseado en GNU/Linux. Esta contorna outórgalle un 
excelente rendemento e lixeireza, ademais dunha gran usabilidade.

Esta distribución achega un conxunto de programas de uso xeral (o�mática, multimedia, 
internet, …) e unha recompilación de software cientí�co. Entre eles, podemos destacar R coas 
súas contornas grá�cas Rcommander e Rstudio e unha colección preinstalada de librerías 
especializadas. Ademais, inclúese software de referencia no campo da Epidemioloxía como 
Epidat 4, OpenEpi, … da Bioestatística como JASP, Octave, PSPP, SciLab,… e, como Sistema de 
Información Xeográ�ca, QGIS.

A listaxe completa do software que inclúe é a seguinte: Epidat, Epigrass, FreeMat, GeoGebra, 
GNU Octave, JASP, LibreO�ce, Maxima Algebra System, OpenEpi, PlotDrop, PSPP, QGIS, 
QtiPlot, R, R Commander, RKWard, RStudio, SciDAVis e Scilab.

Actualízase desde os repositorios orixinais destes programas o que consegue que o sistema 
dispoña das últimas versións en todo momento e ofrece a posibilidade de executalo desde un 
pendrive en modo “ live” evitando, así, a interacción con instalacións previas doutros Sistemas 
Operativos. Outra opción é executalo desde unha máquina virtual, embebido nun sistema 
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Ilustración 6: Miguel Rodríguez durante a presentación de Epilinux na xornada

operativo an�trión. Tamén se pode instalar no disco duro do equipo como única opción en 
modo compartido con outro sistema.

A nova versión de EpiLinux permite dispoñer, nunha contorna totalmente con�gurada, 
actualizado, homoxéneo, de libre distribución e gratuíto, das ferramentas necesarias para a 
realización de estudos epidemiolóxicos e/ou bioestatísticos.

Este sistema operativo forma parte das actividades que Melisa realiza no marco do convenio 
de colaboración asinado coa Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), 
e incluídas no Plan de Acción de Software Libre 2017 da Xunta de Galicia.

A tódolos asistentes agasallóuselles con libro “Moodle con Geogebra e unhas pinceladas de 
Wiris”(*) cedido pola o�cina de Normalización Lingüística da Universidade de Santiago de 
Compostela.

Toda a información da xornada pode consultarse en https://gaioso.gitlab.io/epilinux/#/ 

(*) De la Torre Fernández, Enrique; Gesteira Losada, María Esperanza; Larrosa Cañestro, 
Ignacio; Pereiro Carbajo, Débora; Rodríguez Somoza, Aia; Zacarías Maceiras, Fernando. (2011) 
MOODLE CON GEOGEBRA E UNHAS PINCELADAS DE WIRIS. Lemniscata, nº 8. Anaya. 
ISBN:978-84-207-9899-8.
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Amais da Wikipedia, hai outros proxectos irmáns, todos eles baixo o amparo da Fundación
Wikimedia

Os proxectos Wikimedia

 

Wikipedia é unha enciclopedia colaborativa. Actualmente hai Wikipedia en 288 linguas. É un 
dos sitios web máis visitados en todo o mundo (agás en Turquía, onde está prohibido o seu 
acceso desde abril de 2017!), e énos ben útil cando queremos coñecer algún dato puntual. O 
seu uso tamén ten grande impacto no campo educativo, xa sexa desde o ensino primario até 
a Universidade.
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 Logo da Fundación Wikimedia, diseñado polo wikiusuario "Neolux". Dominio Público 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikimedia.png

É colaborativa porque os seus contidos están desenvolvidos por persoas voluntarias. Unha 
das principais eivas a este respecto é que só un 15 % das persoas que colaboran son 
mulleres, polo que hai unha certa fenda de xénero nos contidos.

Amais da Wikipedia, hai outros proxectos irmáns, todos eles baixo o amparo da Fundación 
Wikimedia. 
Desde o Wiktionary (con de�nicións léxicas) ao Wikiquotes (con citas) pasando polo 
Wikisources (fontes documentais escritas), Wikinews (noticias) ou Wikivoyages (unha especie 
de guías turísticas).

Mais por riba destes hai dous proxectos moi importantes, que serven de respaldo a Wikipedia 
e que teñen unha existencia máis silenciosa: Wikidata e Commons.
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User:AVRS - self-made - Public Domain - File:Wikimedia Community Logo-Commons from a 
blue planet.svg - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikimedia_Community_Logo-
Commons_from_a_blue_planet.svg#/media/File:Wikimedia_Community_Logo-
Commons_from_a_blue_planet.svg

Commons

Commons é o repositorio de documentos audiovisuais. En xuño de 2018 tiña 47 millóns de 
arquivos, principalmente fotografías, pero tamén vídeos, arquivos de son, ou ilustracións. 
En boa medida as imaxes están categorizadas de forma xerárquica, o que facilita a súa busca. 
Amais, procúrase que as imaxes estean xeolocalizadas. 
Hai certos criterios de calidade, e realízanse concursos para escoller as mellores fotos. Así 
como na Wikipedia é posible editar de forma anónima, para cargar arquivos en Commons é 
preciso ter creada unha conta de usuario ou usuaria. Pode escollerse un nick calquera, claro, 
pero é importante ter unha conta para citar a autoría cando se lle dá uso ás fotos. 
Cada persoa escolle a licenza con que sube as súas propias imaxes (eu utilizo a CC-4.0, pero 
é cuestión de gustos). 
Por suposto, poden subirse tamén imaxes que estean no dominio público, como fotos 
antigas.
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Albin Olsson - Own work - CC BY-SA 3.0 File:Wikidata barcode.svg - 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wikidata_barcode.svg#/media/File:Wikidata_barcod
e.svg

Wikidata

Wikidata, pola súa banda, é unha base de datos documental que acolle ítems para cada 
concepto, xa sexa unha persoa, un río, un libro, ou unha corrente �losó�ca. A cada ítem 
asígnanselle determinadas a�rmacións: poboación nun determinado ano, número atómico, 
data de nacemento, ISBN etc. Amais, poden cruzarse datos con outras bases como IMDb ou 
dialnet, por poñer dous exemplos. Podería dicirse que se en Wikipedia hai artigos cunha 
redacción enciclopédica e unha información estruturada, Wikidata é un frío repositorio de 
datos.

Para que serve Wikidata?

Pois por un lado para actualizar información na Wikipedia de forma máis cómoda, pois como 
esta pode tomar algúns datos daquela, se poñemos un dato novo en Wikidata é factible que a 
Wikipedia se actualice de forma automática. Á parte, permite cruzar datos para levar a cabo 
estudos estatísticos. Por exemplo: cantas mulleres (con ítem en Wikidata, claro!) nadas na 
provincia de Pontevedra estudaron na Universidade de Santiago entre 1900 e 1950? Ou cantos 
futbolistas islandeses xogaron en equipos do País Vasco?
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Autoría imaxe: Gini10. Publicada baixo licenza CC-4.0

Wikidata e Commons tamén están relacionados entre eles. Así, se a unha parroquia do 
concello de Curtis lle asigno en Wikidata unha foto que subín a Commons, esa foto aparece 
directamente en todas as Wikipedias que teñan artigo sobre esa parroquia e que usen o 
modelo determinado. O mesmo pasa con persoas, grupos de música, etc.

De cara ao futuro estase estudando a posibilidade de que Wiktionary se pase a Wikidata. Eu 
son partidario: a cada ítem léxico asígnaselle en cada lingua unha de�nición, unha etimoloxía, 
relación con homónimos e sinónimos e o que cumpra. Wikidata tamén está a acabar co 
proxecto Wikispecies, pois a cada forma de vida se lle asigna o correspondente reino, �lo, 
clase, orde, familia e xénero. Os taxons están relacionados con cadanseu artigo enciclopédico 
na Wikipedia, e coa correspondente categoría de imaxes en Commons.

En Commons xa se están a subir numerosas imaxes en 3D e fotografías en 360º.

E cal é o futuro?

De momento só son divagacións, pero se cadra dentro duns anos poderían subirse olfactos, 
por exemplo, se houbese dispositivos que permitisen codi�calos e despois reproducilos. Por 
que non?
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Laboratorio de Música

Hydrogen. Un secuenciador profesional de batería, 
multiplataforma e de licenza libre.

 

Introdución: un ritmo para gobernalos a todos

Montar un grupo musical ou poñer unha base rítmica elaborada ás nosas cancións e ensaios 
non sempre é fácil, especialmente se non contamos cunha batería ou percusionista que nos 
axude coa tarefa. 
Para iso, temos as chamadas caixas de ritmos e os secuenciadores de batería, cos cales 
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Logo de Hydrogen

poderemos crear unha serie de patróns rítmicos con distintos sons (por exemplo, os propios 
dunha batería de jazz) que servirán de base para os nosos experimentos musicais. 
 
Con todo, o problema adoita ser o mecánico destes programas, cunha precisión tan extrema 
no ritmo que se perde o “factor humano”, aquilo que separa o secuenciado pola máquina do 
creado polo home. Como primeiro paso fronte a iso, e baixo o paraugas do software libre, 
chega un programa cargado de utilidade: Hydrogen.

Hydrogen (https://sourceforge.net/projects/hydrogen/) é un secuenciador de batería 
multiplataforma e de licenza libre desenvolvido polo programador italiano Alessandro Cominu 
(aka Comix), útil e accesible tanto pola aparente “sinxeleza” do programa como por unha 
contorna grá�ca moi intuitiva, sendo unha ferramenta de traballo e creación tanto para 
percusionistas e compositores con experiencia como para aqueles máis novos na materia.

O programa baséase na creación de distintos patróns rítmicos, que serán modi�cados en 
función a diversas variables (velocidade ou tempo, tipo de son, duración, etc...), para ser 
posteriormente mesturados/producidos e enlazados uns con outros para dar lugar, 
�nalmente, a un �cheiro de son (. wav). Falemos, pois, deste software.

Achegándonos a Hydrogen: funcionamento básico

Hydrogen presenta unha interface grá�ca baseado en QT, e na súa pantalla principal posúe 
tres xanelas fundamentais a través das cales o usuario poderá interactuar para crear os seus 
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Arriba de todo, a barra de ferramentas. Xusto debaixo, o 'Song Editor’. Abaixo á esquerda, o 
'Pattern Editor'. Abaixo á dereita, o 'Instrument Editor'...

patróns e secuencias rítmicas: ‘ Pattern Editor’, ‘ Song Editor’ e ‘ Mixer’. 
Á marxe destas, nas que profundaremos a continuación, atoparemos unha barra de 
ferramentas básicas, enfocadas a reproducir o son creado e partes de este ou establecer un 
tempo determinado, entre outros. Con todo, interactuaremos espacialmente a través das 
xanelas anteriormente mencionadas.

A primeira delas, o ‘ Pattern Editor’, permítenos crear os patróns rítmicos básicos sobre os que 
imos traballar para dar forma ás distintas secuencias. Aquí poderemos controlar os 
instrumentos ou sons que formarán parte do patrón, así como a intensidade destes ou a súa 
aparición ao longo do propio patrón (que admite valores de entre 1 e 32 pulsos). 
Cada unha das notas que se aplican á secuencia poden ser introducidas mediante clicks ou a 
través de dispositivos MIDI. Deste xeito, a través do ‘ Pattern Editor’ entramos na primeira fase 
da creación da nosa secuencia rítmica, dando lugar aos elos rítmicos que, unidos, darán lugar 
á secuencia ou cadea. Precisamente, será co ‘Song Editor’ co que controlaremos como se 
enlazan estes patróns na liña do tempo. De forma intuitiva (a través de pequenos cadrados 
azuis), podemos modi�car e mover no tempo os nosos patróns, ademais de crear algúns 
novos. 
 
Aínda que nesta xanela atoparemos outras opcións (sen profundar especialmente nelas, 
animando a todos os lectores a probalo eles mesmo), estas serán as básicas coas que 
poderemos controlar o noso traballo. 
 
Por último, o ‘ Mixer’. Esta é a xanela na que xorde a maxia, aquela que fai de Hydrogen un 
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... e aquí, o 'Mixer'.

programa especial. Dividirémola en dúas seccións, sendo a primeira o mesturador como tal, 
aquilo co que poderemos producir e controlar con precisión o resultado sonoro de cada un 
dos sons, dos patróns ou da secuencia completa. 
Aquí poderemos controlar os volumes, aplicar ata catro efectos de son por sonido (a través 
dunha biblioteca de complementos LADSPA http://ladspa.org/) ou “humanizar” o son ao facer 
máis ou menos irregulares os pulsos rítmicos, rompendo así a precisión robótica, e facendo 
máis realista o resultado sonoro. Así mesmo, a segunda sección é o ‘ Instrument editor’, onde 
poderemos cambiar a ganancia, o ton e outras características do son (ataque e caída, engadir 
un ton aleatorio, darlle unha maior resonancia,...). 
 
Ao �nal, o ‘ Mixer’ serviranos para dar sentido, realismo e personalidade aos nosos pequenos 
experimentos rítmicos.

Por que Hydrogen e non outro?

A pregunta é: por que Hydrogen e non calquera outro secuenciador de batería? Ben, en 
primeiro lugar está o feito de que é software libre, por suposto. Pero máis aló diso, Hydrogen é 
un programa que destaca pola súa versatilidade, en todos os sentidos. 
Apto para expertos e para novatos, para aqueles que traballen sobre sons predeterminados 
(existindo a opción de descargar kits completos de batería que se axusten ás nosas 
necesidades) ou aqueles que busquen o seu propio son, para aqueles que necesiten un 
metrónomo e para os que necesitan unha batería para as súas creacións,... 
 
Hydrogen é fácil de usar e adáptase ao que o usuario requira. Non podemos esquecer as 
opcións de “humanizar” o son e a de xerar un ton aleatorio para os distintos 
instrumentos/sons. Este apartado está especialmente coidado neste programa, e os 
resultados de fronte ao usuario son únicos, con in�nitas posibilidades. 
Por suposto, o programa non pode substituír ao 100% a un batería humano (tampouco temos 
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claro que sexa iso o que queremos, non?) e ten os seus defectos, como todo, pero desde logo 
é unha boa solución “en tempos de crise”. É unha máquina, si... pero unha máquina xenial. Por 
todo iso, e por todas esas cousas que cada un atopemos en Hydrogen... A cacharrear!

Arquivo sonoro: https://ia801506.us.archive.org/26/items/Xeraciongnu-01/Prueba de 
Hydrogen.wav 

Sobre o arquivo: trátase dun son de proba, unha secuencia de catro patróns (A, B, C e D). 
 
O “Patrón A” repítese tres veces, sendo un ritmo base, e logo pasamos ao “Patrón B” con 
outros sons diferentes. 
Volvemos ao “Patrón A” ,que se repite dúas veces, e pasamos a un “Patrón C” cuxo �nal se 
"humanizou“ en exceso (por iso o pulso soa “a destempo”). 
Finalmente, tras pasar un par de veces polo “Patrón A”, �nalizamos co “Patrón D”, que dá un 
peche ao noso pequeno experimento!

Seguinte artigo 
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Participar nun concurso non é tema baladí para aquelas que se inician nestes trámites.
Solicítase información de todo tipo, como é lóxico, en referencia á solvencia técnica e
económica.

As Administracións Públicas que favorecen uns salarios 
mediocres

 

De todos é sabido que as Administracións Públicas (AAPP) son grandes consumidoras de 
tecnoloxía e por tanto grandes cliente para todo tipo de empresas consultoras que participan 
en concorrencia competitiva para ser bene�ciarias dun contrato.

Participar nun concurso non é tema baladí para aquelas que se inician nestes trámites. 
Solicítase información de todo tipo, como é lóxico, en referencia á solvencia técnica e 
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Autoría: skeeze - CC0 Creative Commons - https:// pixabay. com/é/astronauta-do-
transbordador-espacial-613045/

económica. Estes requirimentos son necesarios para determinar se unha entidade que se 
presenta a un concurso é capaz de executar o contrato con su�cientes garantías.

Todo parece normal ata que se prostitúe a interpretación da lei de contratación pública.

As AAPP piden o ouro e o mouro nos Pregos solicitando perfís de persoas como quen pide 
astronautas. 
As consultoras estarían encantadas se non fose porque non lles sae a conta ao facer 
números e vense forzadas a baixar salarios.

Falei con varios directivos de consultoras e esta situación é demencial e repítese unha e 
outra vez, orixinada polas AAPP e os seus criterios de valoración baseados case en exclusiva 
no menor prezo ofertado. Digo case en exclusiva porque aínda que hai criterios subxectivos 
que ponderan, as mesas de contratación non se mollan e valoran case equitativamente todas 
as ofertas que se presentan, dando como único valor de diferenza o prezo, o custo da carne.
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Autoría: mohamed_ hassan - CC0 Creative Commons - https:// pixabay. com/é/salario-pago- 
donaci% C3% B3 n-3038325/

Esta baixada de salarios lévanos ao cancro do emprego en Galicia, a fuga de talentos que non 
ven su�cientemente valorados e emigran para traballar en empresas estranxeiras. Xa ocorreu 
fai menos dunha década e volverá ocorrer.

Ante esta situación vexo tres posibles solucións:

1. Unha é que o empregado público se molle nas mesas de contratación e valore a parte 
subxectiva dándolles maior peso. Isto é un seguro de calidade. Unha boa memoria do 
proxecto, unha boa descrición das actividades para realizar e unha boa xestión do 
proxecto deberían contar, e moito.

2. A outra opción é que as consultoras pactasen un prezo de saída para os perfís polo que 
xa non sería decisivo o prezo únicamente e as AAPP veríanse forzadas a valorar máis a 
parte subxectiva. Tal vez soe a prevaricación... pero podería ser interesante para protexer 
os intereses dos seus empregados nas consultoras garantindo uns salarios dignos.

3. Por último comentarei unha solución á fuga de talentos e salarios mediocres... Buscarlle 
unha parella a ese talento para que non pense en marcharse e aguante a mecha aquí. 
Esta última opción non é colleita miña pero é orixinal e perfectamente válida. 
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Serie de artigos para dar a coñecer a individuos e colectivos, que axudan na difusión ou
colaboran de forma signi�cativa na cultura libre.

Persoas que difunden a cultura libre, Francisco Estrada

 

Neste caso falamos doutro podcaster, Francisco Estrada, máis coñecido como Paco Estrada.
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Francisco Estrada

Podcasting – “ Compilando Podcast”
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@CompilanPodcast – twitter do programa

Francisco Estrada recollendo o premio - Orixe da foto: 
https://openexpoeurope.com/es/ganadores-open-awards-2018/ 

Compilando Podcast, foi recentemente un dos gañadores do Open Awards 2018 na categoría 
de Mellor medio ou blog. Noraboa, Paco!

Paco Estrada de�ne o seu programa deste xeito:

Un programa dedicado a GNU/linux e Sotfware Libre. Persoas e cousas que destacan dentro 
do mundo do software libre e noticias comentadas da actualidade deste mundo.
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Non sei que ferramentas de compilación utiliza Paco para xestar o seu podcast, chamado 
“Compilando Podcast” (seguramente CCG porque é un apaixonado de gnu/linux) pero o 
resultado son uns programas moi interesantes, sen bugs de ningún tipo e optimizados a tope 
para a sua audiencia.

Cando escoitas a Paco, nótaslle o seu paso pola radio profesional. Posúe unha voz ben 
adestrada e unha cabeza ben amoblada, preparada para levar a bo porto as entrevistas que 
nos brinda nos seus programas (e podo falar do seu bo facer porque o vin entrevistando en 
vivo e en directo á xente de NOlegaltech Radio).

Realiza un labor de difusión impagable. É moi recomendable escoitar o seu podcast para 
poder estar ao tanto dos grandes eventos españois relacionado co mundo do software libre, 
como veu deixando constancia disto estes últimos anos falándonos da Akademy 2017, 
OpenExpo 17, Librecon 2017, Ubucon Europe 2018 (todo un maratón de fondo foi este último), 
Flisol 2018 e outros eventos que chegarán este ano.

Nos seus programas atopamos entrevistas nas que non se esquece de falar do humano, onde 
toca tamén a parte técnica que tanto nos gusta aos apaixonados deste mundo. Estas 
entrevistas nótanse que foron preparadas a fondo, con tempo e agarimo pola materia, 
charlando con desenvolvedores ou persoas relacionadas con importantes proxectos como 
KDE, Gnome, Fundación Apache, Agasol, Red Hat, Fedora e Debian entre outros.

Paco forma parte de varios proxectos colaborativos podcasteros:
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Maratón Linuxero https://maratonlinuxero.org/ e Killall Radio https://killallradio.com/ (2 
proxectos moi interesantes dos que falaremos en futuras ocasións).

Podes atopar os programas de Compilando Podcast aloxados na súa páxina web:

https://compilando.audio/ 

ou na plataforma de podcasting ivoox:

https://www.ivoox.com/podcast- compilando- podcast_ sq_ f1388684_1.html 

Canle de YouTube

Compilando Podcast dispón tamén dunha canle de YouTube, para aqueles que pre�ran 
acceder aos seus programas a través desta plataforma:
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https://www.youtube.com/channel/ucr4 lDlQzgOkbtttgQQnDorw 

Todos os programas teñen información interesante, pero vou destacar dous dos meus 
favoritos:

- Podcast 18 – Desenvolvemento de Debian con Laura Arjona e Firefox Quantum

https://www.youtube.com/watch?v= BMsDomkbIK4 

e o programa colaborativo entre Compilando Podcast e Nolegaltech Radio no que tiven o 
pracer de participar:

- Podcast 16 – Resumo LibreCon 2017 e Crossover NoLegalTech Radio

https://www.youtube.com/watch?v= LWqcu3 YkNvg 
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Na súa canle persoal, Paco ten colgado un interesante tutorial sobre Jack (tema que tamén 
nos gusta por aquí e tratamos no número 00 de Xeración Ñu):

https://novuslinux.wordpress. com/2017/01/31/ introduccion-a- jack-e- cadence- produccion-
de-son-en- gnulinux/ 

Canle de Telegram

Se queres estar ao tanto das publicacións de Paco Estrada, podes facelo a través desta canle:

https://t.me/compilandopodcast 

Ligazóns de interese

Web

https://compilando.audio/ 

Twitter

https://twitter.com/CompilanPodcast 

Se queres saber máis sobre este gran comunicador, podes escoitar varias entrevistas que lle 
�xeron en diferentes medios:

- Entrevista doutro gran podcaster, Yoyo Fernández, a Paco Estrada no seu programa 
Salmorejo Geek https://salmorejogeek.com/:

https://novuslinux.wordpress.com/2016/11/28/entrevista-en-salmorejo-geek/ 

- Entrevista a Paco Estrada para radioteca:

https://radioteca.net/audioseries/entrevista-a- paco- estrada- compilando-podcast/ 

Petición para Paco
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E xa para rematar, deixo aquí unha petición para Paco: gustaríame que nun dos seus 
programas de Compilando Podcast falase a fondo sobre as novidades dos simuladores de 
voo libres para GNU/Linux, aos que é afeccionado, como FlightGear.

Artigo de Jorge Lama para Xeración *Ñu – 01, publicado baixo licenza Creative Commons BY-
SA 4.0

Seguinte artigo
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Laboratorio Android

root ou non root? Esa é a cuestión…

 

(parafraseando a Hamlet, -acto terceiro, escena primeira- de W. Shakespeare)

É de sobras coñecido que Android, o sistema operativo móbil* máis utilizado do mundo 
(desenvolvido e mantido por Google) está baseado no kernel (núcleo) de GNU/Linux e, por iso, 
herda moitas das súas características.

*Entendamos aquí por “móbil” calquera smartphone, tablet, wareable, IoT ou dispositivo 
encaixado que porte Android.
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fonte da imaxe: https://pixabay.com/es/android-sistema-operativo-reinicio-2995824/ 

Unha desas características é o control de acceso ao sistema en base a perfís/permisos de 
usuario, como calquera sistema operativo Unix ou derivado (entre outros). Unha gran 
diferenza respecto dos seus irmáns maiores é que, por defecto, Android non nos ofrece a 
posibilidade de acceder ao sistema como administradores ( admin ou root, en linguaxe 
linuxero). Unha decisión encomiada e criticada a partes iguais que condiciona claramente a 
maneira na que interactuamos cos nosos dispositivos. 
Google xusti�ca a súa decisión en base a que, como usuarios, podemos manexar 
perfectamente o noso dispositivo móbil* sen ter acceso a partes importantes (e/ou 
imprescindibles) do sistema e sen a capacidade de poder modi�calas. 
Permítenos instalar aplicacións e modi�car a con�guración básica do sistema para 
personalizala ao gusto do usuario (cores, fondos, iconas, …). Claramente unha decisión que 
simpli�ca a xestión da seguridade do dispositivo e que lle aforra ao usuario inexperto “dores 
de cabeza”.
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fonte da imaxe: https://pixabay.com/es/comprimido-pantalla-apps-android-1442900/ 

Esta actitude paternalista aseméllase perigosamente ao “despotismo ilustrado” tan de moda 
na Europa de �nais do Século XVIII. “Todo para o pobo, pero sen o pobo”. É dicir, démosle o 
mellor sistema operativo aos usuarios pero impidamos que poidan tomar as súas propias 
decisións (pola súa seguridade). Quen mellor que Google ou o fabricante do hardware para 
dicirnos que é o mellor para nós?
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fonte da imaxe: https://pixabay.com/es/seguridad-protecci%C3%B3n-antivirus-265130/ 

Ata aquí parece que simplemente esteamos a expor problemas metafísicos sobre se é 
conveniente unha ou outra “�losofía de uso” dos nosos dispositivos. Pero nada máis lonxe da 
realidade. Cando compramos un destes equipos non estamos a adquirir o dereito de poder 
usalo libremente. Só temos o dereito para usalo. 
E esa diferenza é fundamental. A propia Google ou o fabricante do dispositivo poden decidir 
que o noso sistema operativo debe conter unha aplicación (preinstalada e que non se pode 
desinstalar) de calquera índole. Un antivirus, un xogo, unha app de control da saúde, un 
sistema de pago contactless, unha con�guración predeterminada, …

Ao non ser root non poderemos modi�car certas partes do sistema (unha delas é o control 
sobre as aplicacións precargadas) e non poderemos desinstalalas ou, por poñer outro 
exemplo, parar certos servizos que non sexan do noso interese. Pero non acaba aí a cousa. 
Aínda que Android permítenos (con certo reparo) instalar aplicacións que non proveñan da 
súa propia tenda de software, algunhas destas aplicacións non poderemos instalalas sen ter 
privilexios de administrador. 
Non hai que pensar en pretender instalar escuras aplicacións para �ns escuros: sirva como 
exemplo uno dos mellores programas de copias de seguridade que existen. Estamos a falar 
de Titanium Backup.
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fonte da imaxe: https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.keramidas.TitaniumBackup 

Paradóxicamente, podemos atopalo en Google Play (ver a ligazón da anterior imaxe), ten máis 
de 10 millóns de descargas e unha puntuación de 4’6 sobre 5 (con máis de 350.000 
valoracións) pero, loxicamente, necesita de permisos root para poder funcionar (para poder 
copiar ou restaurar partes do sistema é imprescindible ter acceso de admin). 
Volta ao despotismo ilustrado. Con todo isto non estamos a dicir que sexa conveniente que o 
dispositivo veña desprotexido (rooteado) por defecto pero si que sería recomendable que un 
usuario con coñecementos avanzados tivese a oportunidade de desbloquealo, de maneira 
o�cial, para poder acceder completamente ao seu sistema.

Ollo! Non falamos de cambiar a versión do sistema operativo (ou substituílo por outro 
distinto), simplemente pretendemos dispoñer dunha conta nel (na versión o�cial que vén co 
equipo) con permisos de administrador. Algo que parece trivial noutros sistemas operativos, é 
unha utopía en Android.

Isto signi�ca que non podemos desbloquear o noso móbil ou tablet? Non, non signi�ca iso. Se 
dispoñemos dos coñecementos técnicos su�cientes poderemos desbloquealo para conseguir 
ser administradores ( rootearlo). 
Cal é o problema, pois? O problema é que, se facemos iso, lanzamos unha serie de 
catastró�cas desdichas na nosa contra… podemos perder a garantía do dispositivo (cláusula 
que se me antolla, cando menos, abusiva), perdemos as actualizacións o�ciais de Android e, 
mesmo, hai certas aplicacións que non se poderán utilizar (sobre todo apps de xestión de 
contidos, streamming de tv/vídeo, apps de pagos NFC, …).

Ás veces compensa rootear o noso sistema, outras non. O certo é que existe unha gran 
cantidade de usuarios, sobre todo cun nivel avanzado de coñecementos, que se lanzan a 
rootear os seus dispositivos porque as vantaxes de ter control total sobre a con�guración do 
equipo son evidentes (instalación de terminais de comandos, posibilidade de reaxustar a 
con�guración de parámetros de rede, desinstalar aplicacións preinstaladas non desexadas, 
cambiar a frecuencia do microprocesador, … as opcións son in�nitas). Iso xa é decisión de 
cada cal; o que si está claro é que non o facilitan.

Xeración Ñu #01-gl

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.keramidas.TitaniumBackup
https://xeracion-gnu.gitbook.io/xeracion-gnu-01/


Previous

Persoas que difunden a cultura libre, Francisco Estrada

Next

O ecosistema de OpenStreetMap

Was this page helpful?
Let us know how we did

fonte da imaxe: https://pixabay.com/es/con�guraci%C3%B3n-opciones-software-265131/ 

Que como rooteamos un dispositivo Android?

Ben... esa é outra historia…

Seguinte artigo 
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Que é e que non é OSM? Esta é sempre unha das preguntas ou re�exións que plantexo nas 
charlas sobre OpenStreetMap e a través da que sempre explico que OSM non é un mapa. Isto 
soe chocar bastante xa que cando un entra na web o�cial o primeiro que ve é un mapa, e 
ademais unha das formas máis sinxelas de explicar que é OSM para os máis profanos é 
comparalo con Google Maps.
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Porén OpenStreetMap non é un mapa senón unha base de datos que contén información coa 
que entre outras cousas podemos facer mapas. Isto, que ao principio pode soar como difícil 
de entender, é no fondo moi sinxelo. 
A principal diferencia co servizo de Google é que a pesar de que o que vemos é un mapa, a 
base de datos que hai por detrás, é libre e aberta para uso e mellora por parte de todo o 
mundo. Cando un consulta como usuario o servizo de Google Maps, o que atopa é un mapa 
deseñado por Google, con información capturada, organizada, deseñada e feita pola 
compañía de Mountain View. Nós como usuarios deste servizo podemos consultar o mapa, 
pero non podemos acceder á información que hai detrás.

Entón, cando poño no navegador www.openstreetmap.org que é o que estou a ver, porque eu 
xuraría que vexo un mapa, non é? Pois efectivamente ávido lector, nesa url, punto de entrada 
ao proxecto OpenStreetMap hai un mapa. 
Este servizo é provisto pola OpenStreetMap Foundation, a organización sen ánimo de lucro 
que está detrás do proxecto e que canaliza todas as contribucións da comunidade. Este 
servizo ademais de mostrar un mapa do mundo creado coa información que contén a base de 
datos de OSM, é o punto de partida tamén para poder colaborar co proxecto, editando a 
cartografía e os datos. 
Porén, nesta url non está toda a información que contén OSM, xa que mostrala toda nun único 
mapa sería imposible.

Vale, vale, OSM non é un mapa, é unha base de datos, moi ben, pero entón... isto do 
ecosistema de OpenStreetMap que vén sendo?. A día de hoxe en OpenStreetMap hai máis de 
3 millóns de usuarios rexistrados, que colaboran mellorando a base de datos coas súas 
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contribucións. 
Dentro destes usuarios hai dende xente particular a organismos públicos e privados, 
administracións, asociacións ou empresas. A distintos niveis todas elas colaboran cun 
mesmo �n común que é o de alcanzar unha información cartográ�ca libre que cubra todo o 
mundo. 
Os diferentes intereses que pode haber detrás de cada tipo de entidade misturanse de tal 
xeito que en pouco máis de dez anos o proxecto medrou de xeito espectacular.

A día de hoxe OpenStreetMap é unha alternativa �able de datos cartográ�cos, que ofrece 
unha gran cantidade de información en bruto, pero que tamén ofrece moitas ferramentas, 
tecnoloxías e servizos que foron nacendo ao redor do proxecto. 
As tecnoloxías que se empregan por exemplo para a visualización dos datos, converténdoos 
nun mapa sobre o que podemos navegar, as ferramentas que temos á nosa disposición para 
melloralo, editando estradas, edi�cios, parques ou calquera outro elemento, ferramentas para 
importar información dende outras fontes á OSM, mesmo ferramentas de validación dos 
datos ou para crear copias da base de datos que poidamos empregar de xeito particular para 
proxectos propios, son todas elas consecuencia do ecosistema que naceu ao redor do 
proxecto.

É unha característica fundamental dos proxectos de software libre nos que ao haber un punto 
común de interese, totalmente aberto nas mesmas condicións para todo mundo, sexa o 
código fonte dunha tecnoloxía ou un conxunto de datos, se forma sempre un, chamemoslle 
ecosistema, chamemoslle comunidade que a partir dun interese común se retroalimenta, 
colabora e medra conxuntamente.
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Ademais do traballo netamente voluntario por parte de xente particular que se sinte atraída 
pola �losofía do proxecto e que dedica o seu tempo libre a melloralo, é necesario para que un 
proxecto colaborativo teña éxito que outro tipo de actores participen no mesmo, colaboren a 
melloralo no bene�cio de todos e o empreguen para os seus �ns particulares. É a creación 
deste tecido ao redor do proxecto, deste ecosistema o que marca a diferenza para o éxito dos 
proxectos.

En palabras de Valdis Krebs: "Connect on your similarities. Pro�t from your differences."

Que diferentes entidades empreguen, e así o están facendo cada vez máis, datos de 
OpenStreetMap para os seus proxectos non fará senón que mellorar cada vez máis a base de 
datos e as tecnoloxías que están ao redor, o que a súa vez contribuirá a que máis entidades se 
acheguen a OSM e o empreguen como fonte principal de información.
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Ninfa en Siena - Elsa Martínez - CC BY-SA 4.0

AUTOR: Elsa Martínez 
TÍTULO: Ninfa en Siena 
TÉCNICA: Debuxo a tinta e lapis pastel con tratamento dixital 
DATA: 2018 
LICENZA: Creative Commons BY - SA 4.0 
*Debuxo inspirado en esculturas de Luigi Pampaloni e Lorenzo Bartolini ubicadas na Galería 
da Academia en Florencia.

Rest in Siena
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AUTOR: Elsa Martínez 
TÍTULO: Rest in Siena 
TÉCNICA: Debuxo a tinta e lapis pastel con tratamento dixital 
DATA: 2018 
LICENZA: Creative Commons BY - SA 4.0 
*Debuxo inspirado en monumento a Sofía Zamoyska de Lorenzo Bartolini ubicado na Galería 
da Academia en Florencia.
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Blanco e negro

Neste número dúas fotos de Amsterdam en blanco e negro, fotos realizadas no inverno. 
Como ben dice o título deste tipo de foto, blanco e negro; é decir, moito contraste, blancos 
defenidos e negros moi negros. Un suave tono sepia daralle un pequeno toque cálido.
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Autor: Guillermo Garabatos - CC BY-SA 4.0

Autor: Guillermo Garabatos - CC BY-SA 4.0
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Correo de contacto: xeraciongnu@disroot.org
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